Τίτλος Μαθήματος:
Κωδικός Μαθήματος:
Κατηγορία Μαθήματος:

Νευροπαθολογία Κινητικού Λόγου: Διάγνωση και Παρέμβαση
SLP635
Υποχρεωτικό

(Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο)

Επίπεδο Μαθήματος:

Μάστερ (2ος Κύκλος)

(πρώτου, δεύτερου ή τρίτου
κύκλου)

Έτος Σπουδών:

1

Τετράμηνο προσφοράς
Μαθήματος:
Αριθμός ECTS:

2

Όνομα Διδάσκοντος:

Θα ανακοινωθεί

6

Μαθησιακά Αποτελέσματα Μαθήματος:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να:
 αναλύσουν, συνθέσουν, και αξιολογήσουν πληροφορίες που αφορούν τις νευρογενείς κινητικές
διαταραχές του λόγου έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις των νευρολογικών παθήσεων.
 προσδιορίσουν διαφορετικές αιτιολογίες της δυσαρθρίας, γνωρίζοντας τις νευρολογικές
παθήσεις και τη συμπτωματολογία τους στον κινητικό λόγο.
 προσδιορίσουν τα είδη της δυσαρθρίας και να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά του κάθε
είδους.
 αξιολογήσουν την δυσαρθρία με ένα τρόπο που να επιτρέπει τη διαφορική διάγνωση.
 αναπτύξουν θεραπευτικούς στόχους, βασιζόμενοι σε πληροφορίες της αξιολόγησης των
δυσαρθρικών ασθενών.
 περιγράψουν τεκμηριωμένες μεθοδολογίες θεραπείας βασιζόμενοι στην παθολογία των
υποσυστημάτων του κινητικού λόγου (αναπνοή, φώνηση, αντήχηση, άρθρωση).
 προσδιορίσουν την αιτιολογία της απραξίας του λόγου από νευρολογική σκοπιά.
 προσδιορίσουν τα λεκτικά χαρακτηριστικά της απραξίας του λόγου.
 επιδείξουν γνώση της αξιολόγησης της απραξίας και της πιθανής γνωστικής δυσλειτουργίας
μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, ή κρανιοεγκεφαλική κάκωση (περιλαμβανομένων της
προσοχής, μνήμης, ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και της εκτελεστικής λειτουργίας).
 επιδείξουν γνώση τεκμηριωμένων μεθόδων θεραπείας της απραξίας.
 επιδείξουν γνώση της παρέμβασης που να συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τον ειδικό παρέμβασης
αλλά και την οικογένεια του ασθενούς με νευρογενείς διαταραχές του κινητικού λόγου.

Τρόπος Διδασκαλίας:

Διδασκαλία στην τάξη

Προαπαιτούμενο(α)
Κανένα
Συναπαιτούμενο (α)
Μάθημα(τα):
Προτεινόμενα/προαιρετικά
Κανένα
μέρη του προγράμματος:
Περιεχόμενο Μαθήματος:
Κατανόηση αιτιολογίας, αξιολόγησης και θεραπείας των δυσαρθριών και απραξιών σε ένα ευρύ
φάσμα νευρολογικών ασθενειών και κριτική γνώση μεθόδων λογοθεραπείας.
Σκοπός:
Παρουσίαση, αξιολόγηση, θεραπεία, και αποκατάσταση δυσαρθριών και απραξιών εξαιτίας
νευρολογικών παθήσεων.
Περιγραφή:
Μελέτη, διάγνωση και αποκατάσταση του λόγου σε νευρολογικές παθήσεις εξαιτίας βλαβών
του άνω και κάτω κινητικού νευρώνα, της παρεγκεφαλίδας, του εξωπυραμιδικού συστήματος,
και λιγότερο του εγκεφαλικού φλοιού. Μέθοδοι αξιολόγησης του κινητικού λόγου
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κλινικών δοκιμασιών, διαφορική διάγνωση, και
τεκμηριωμένες επιστημονικά μέθοδοι λογοθεραπείας. Αξιολόγηση και θεραπεία της
απραξίας. Αρχές και στόχοι αποκατάστασης της απραξίας και επιλογή του κατάλληλου
τεκμηριωμένου θεραπευτικού προγράμματος που να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των
ασθενών.
Απαιτούμενα ή
Προτεινόμενα Εγχειρίδια:
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ΔιδακτικήΜεθοδολογία:
Διδασκαλία

42Ώρες

Καθοδήγηση

15Ώρες

Αξιολόγηση:
3 Τεστ (20% του βαθμού το καθένα)
Ενεργή συμμετοχή
Εργασία
Εβδομαδιαία quizzes

60%
10%
20%
10%
100%

Γλώσσα Διδασκαλίας:

Ελληνική

Πρακτική Άσκηση:

Ναι

Χώρος Διδασκαλίας:

Αίθουσα Διδασκαλίας
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

